Frivillighedspolitik 2011 - 2014
på det sociale område

Indledning
I Horsens Kommune er der en lang tradition for at
løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange
borgere i Horsens Kommune bruger en del af deres
fritid på frivilligt arbejde.
Horsens Kommunes mangfoldighed af frivillige –
lige fra frivillige i børnehaver til ældrecentre – er,
sammen med de frivilliges indsats i foreningslivet,
en uvurderlig styrke. Frivilligt arbejde er med til at
give positive oplevelser og styrker fællesskaber i
lokalsamfundet.
Det frivillige sociale arbejde gør positivt en forskel
for den enkelte. Både for den frivillige og for den
borger, som nyder godt af det frivillige sociale arbejde. Endelig er det frivillige sociale arbejde med
til at binde lokalsamfundet sammen.
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Horsens Kommune har siden 1987 være med i Verdenssundhedsorganisationens (WHO) Netværk af
Sunde Byer. Herigennem har Horsens Kommune
forpligtet sig til at støtte det frivillige sundhedsfremmende arbejde i foreninger og på tværs i kommunalt
regi. Den kommunale indsats og de lokale traditioner for frivilligt socialt arbejde betyder, at Horsens
Kommune har et meget stærkt udgangspunkt for en
politik for frivilligt socialt arbejde på børne-, unge-,
voksen- og ældreområdet.
Med denne politik ønsker Horsens Kommune at
være med til at understøtte og videreudvikle frivillighedskulturen på det sociale og sundhedsfremmende område og inddrage de mange lokalsamfund i
den forsatte udvikling i kommunen.
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Værdier der bærer det frivillige
sociale arbejde
At yde en frivillig ulønnet indsats i forhold til et medmenneske, som har brug for én – til glæde for begge
parter – er kernen i frivillighed. Civilsamfundet1 kan
hermed medvirke til at skabe stærke fællesskaber.
Den frivillige verden har stor rummelighed. Den frivillige verden rækker ud til alle borgere – også de
borgere, som kommunen kan have svært ved at nå.
Det frivillige arbejde har også traditionelt den rolle
at tale de mest sårbare menneskers sag. Frivilligt
arbejde er netværksskabende og fremmer mulighederne for, at borgerne i højere grad kan blive
selvhjulpne. Målet er at understøtte en kultur, hvor
borgerne i højere grad tager ansvar for sig selv og
andre. Civilsamfundet fremmer dermed et aktivt

medborgerskab og baserer sig på personligt ansvar
og samfundssind.
Frivilligt socialt arbejde er et gode i sig selv – som styrker fællesskaber i lokalsamfundene. Frivilligt socialt
arbejde er et værdifuldt supplement til det offentliges
indsats. Frivilligt socialt arbejde kan ikke erstatte kommunale opgaver, der er defineret i lovgivning.
I en fremtid med begrænsede ressourcer til at løfte
velfærdsopgaverne, er det naturligt at inddrage civilsamfundet for at finde nye og innovative løsninger
på nogle af de sociale udfordringer, som kommunen
står overfor. Erfaringer i Horsens Kommune såvel
som andre steder i Danmark viser, at potentialet for
at inddrage frivillige er stort – både indenfor ældre-,
voksen-, sundheds-, børne- og ungeområdet.

1 Med civilsamfundet menes der de strukturer som er over familien

og som ikke er en del af det offentlige eller markedet.

Frivilligt socialt arbejde
Frivilligt arbejde er kendetegnet ved, at det er frivilligt og ulønnet. Den brede definition af frivilligt arbejde omfatter derfor også deltagelse i brugerbestyrelser og at arbejde som træner.
Frivilligt socialt arbejde er i Serviceloven mere formelt defineret ved, at:
•
det er frivilligt hvilket betyder, at det udføres
uden retslig eller økonomisk tvang.
•
det er ulønnet
•
indsatsen udføres overfor andre end familie
og slægt og skal være til gavn for andre end
ens familie og slægt
•
indsatsen har en formel karakter, hvilket vil
sige, at den foregår indenfor rammerne af en
organisation, forening eller en anden form for
organisering.
Horsens Kommune giver økonomisk støtte til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde, blandt
andet igennem §-18 midlerne².

Det Folkelige Forum
Det Folkelige Forum er et dialog- og samarbejdsnetværk, som består af 125 frivillige
foreninger og projektgrupper inden for det
sociale og sundhedsfremmende område.
Der afholdes 4 årlige temamøder og et årligt
døgnseminar. Her udveksles erfaringer,
samarbejdes på tværs, og nye initiativer
sættes i søen. Endvidere arrangeres der
kurser om relevante emner - efter de frivilliges behov. Sund By er tovholder for Det
Folkelige Forums aktiviteter.

² § 18-midlerne uddeles på grundlag af ”Lov
om social service” eller Servicelovens § 18.

Principper for støtte til frivilligt socialt
arbejde
Horsens Kommune har en lang tradition for at støtte frivilligt socialt arbejde. Borgerne i Horsens Kommune er bærere af en stærk frivillighedstradition,
som betyder, at der er stor opbakning til de lokale
aktiviteter.
Horsens Kommune har siden 1987 igennem medlemskab af Verdenssundhedsorganisations (WHO)
Netværk af Sunde Byer forpligtet sig til at støtte og
medvirke til at styrke den brede folkesundhed igennem et tæt samarbejde med civilsamfundet.
Med frivillighedspolitikken ønsker Horsens Kommune at styrke udviklingen af bæredygtige lokalsamfund præget af tillid og stærke fællesskaber og
lokalsamfund, som støtter borgerne i at mestre eget

liv og sundhed. Foreninger, borgergrupper, netværk, ildsjæle – såvel som Ældreråd, Handicapråd,
Rådet for Socialt Udsatte, Det Folkelige Forum, det
boligsociale arbejde og mange andre er alle vigtige
samarbejdspartnere. Hertil kommer det frivillige arbejde der udføres i brugerbestyrelser- og råd. Sådanne fora er både ramme om et værdifuldt frivilligt
arbejde og med til at sikre, at brugere og borgere
bliver repræsenteret og inddraget systematisk i udviklingen af tilbud i Horsens Kommune.
Med frivillighedspolitikken ønsker Horsens Kommune at anerkende og styrke frivilligt socialt arbejde samt at understøtte og videreudvikle innovative
indsatser i civilsamfundet. Det sker blandt andet
gennem partnerskaber og tilskud fra § 18-puljen til
frivilligt socialt arbejde.

Støtte til frivillighed og foreninger
igennem Sund By
Den frivillige verden på det sociale og sundhedsfremmende område er afgørende for at skabe
Sundhed for Alle i Horsens Kommune. Frivillige
ildsjæle og foreninger medvirker til at skabe trygge,
tillidsfulde og bæredygtige lokalsamfund, støtter og
giver nye muligheder for de mest sårbare borgere.
Det er f.eks. udsatte ældre, sårbare børn og unge,
kronisk syge, handicappede og sindslidende, etniske minoriteter og socialt udsatte.
Der er talrige eksempler på at den frivillige verden
finder nye innovative løsninger i forhold til at løse
sociale problemer, som det offentlige kan have
svært ved at løse. Eksempelvis krisecentre, væresteder og selvhjælpsgrupper.

•

Horsens Sund By etablerede i 1989 den første
Sund By Butik i Europa. Sund By understøtter og
samarbejder med den frivillige verden på blandt andet følgende områder:

•

•
•
•
•
•
•

•

Den frivillige forening ”Broen Horsens” blev
stiftet i 2002. De frivillige i Broen hjælper udsatte

børn og unge i alderen 6 -18 år med en aktiv fritid og
foreningen støtter ca. 400 børn og unge i Horsens
Kommune. Støttes med 100.000 kr. fra § 18-puljen.

Selvhjælpsgrupper i Sund By

Tilskud til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde igennem §18-puljen
Gratis lokaler og andre faciliteter i Sund By,
Åboulevarden 52
Rådgivning om blandt andet fundraising, projektudvikling, bistand til PR og løbende sparring med foreninger
Pulje til fleksjobbere i frivillige organisationer
Netværksdannelse og erfaringsudveksling i
Det Folkelige Forum med 125 medlemsforeninger
Kurser i Det Folkelige Forum
PR for frivillighed, herunder internetportalen
”Jobs i den frivillige verden”, herunder fokus
på nye grupper af frivillige f.eks. unge
Samarbejde om nye projekter og initiativer i
form af sundhedsdage, sundhedscaféer, senior motion, fritidspas, og temadage
Fokus på selvhjælpsgrupper for mennesker i
krise
Læs mere på Sund Bys hjemmeside:
www.horsenssundby.dk

Ca. 150 borgere deltager hvert år i en selvhjælpsgruppe og eller netværksgruppe i regi af
Selvhjælp i Horsens Sund By. Grupperne opstartes på baggrund af borgerhenvendelser,
emnerne spænder bredt fra ”Voksne med ADHD”, ”Pårørende til misbrugere”, ”Gigt” og
”Madlavning for enkemænd”. Selvhjælp i Horsens Sund By bæres af et stort frivilligt engagement og frivillige igangsættere er med til at sikre gruppernes opstart og udvikling.

Frivillige ind på kommunale
institutioner og centre
Horsens Kommunes vision er, at alle institutioner inden for børn-, unge-, voksen- og ældreområdet skal
være åbne for involvering af frivillige.
Visionen er, at de professionelle medarbejderes indsats suppleres af frivilligt socialt arbejde. Det sociale
område er og skal forsat være højt professionaliseret. Men de frivillige kan noget andet end de professionelle. Derfor kan frivillige bidrage til at understøtte
helheden i løsningen af opgaver på det sociale felt.
Det er naturligt, at frivillige, der kommer ind på kommunale institutioner og centre og har kontakt med
brugere og borgere, lever op til visse formelle krav
og eksempelvis underskriver en tavshedspligt eller
afleverer en børneattest, hvis dette er et krav fra institutionen eller centeret.

De nye udfordringer, som samfundet står overfor, er
ikke alene kommunens ansvar. Horsens Kommune
ønsker et styrket samarbejde med frivillige og en dialog med borgerne om fremtidens velfærdsløsninger.
Politikken for det frivillige sociale og sundhedsfremmende arbejde danner ramme om et styrket samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet.
Som borgere har vi et personligt ansvar for os selv
og vores næste. I Horsens Kommune har borgerne
en lang tradition for at engagere sig i frivilligt arbejde. Med denne frivillighedspolitik ønsker Horsens
Kommune at styrke denne tradition, at gøre det så
enkelt som muligt for den enkelte at engagere sig
i frivilligt arbejde, – hvad enten det er gennem en
forening eller som enkeltperson.

Ældrecenteret Egebo i Brædstrup

Frivilligt socialt arbejde er vigtigt, fordi det binder Egebo er et ældrecenter med 36 beboere og 24 medarsamfundet sammen ved at skabe netværk og ven- bejdere. De frivillige viser et stort engagement på Egebo,
nogle frivillige kommer hver uge og andre et par gange
skaber på tværs af kendte skel.
om året. De frivillige har organiseret sig i selvstyrende
grupper og står for 10 forskellige aktiviteter – som for eksempel en samtalegruppe, en gå-gruppe og en gruppe
af handymænd.

Socio-økonomiske virksomheder
Horsens Kommune ønsker med politikken for det
frivillige sociale arbejde at anerkende de socioøkonomiske virksomheders indsats og invitere til
samarbejde.

Horsens Kommunes vision er at skabe et øget
samarbejde med private partnere med henblik på
at understøtte social og økonomisk værdiskabelse
til gavn for hele samfundet.

En socio-økonomisk virksomhed er en virksomhed,
der fungerer på markedsvilkår, men ikke er etableret med henblik på at tjene penge. I stedet er formålet at støtte løsningen af samfundets udfordringer
på en ny måde. Det kunne være ved at genererer
et overskud, som anvendes eksempelvis til at støtte
foreningsarbejde eller ved at skabe plads til borgere, som ikke kan finde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

Horsens Kommune ønsker at stille sin viden og
ekspertise indenfor børn-, unge-, voksen- og ældreområdet til rådighed for socioøkonomiske virksomheder og partnerskaber, som kan være med til at
støtte civilsamfundet samt skabe plads til borgere,
som ikke har mulighed for at komme i ordinært arbejde.

OK Fonden

har i 2011 åbnet en socioøkonomisk café i Horsens
midtby. Caféen henvender sig primært til yngre mennesker. Caféen er en helt almindelig café, der konkurrerer med andre caféer og restauranter i Horsens, dog
med den undtagelse at den daglige drift varetages af
sindslidende. Caféen er ramme om 17 arbejdspladser,
hvoraf 2 personer er ansat på almindelige vilkår.

Sund By på Åboulevarden er Horsens Kommunes
mødested for frivillige og professionelle som er optaget af frivilligt socialt arbejde, sundhed og miljø.
Der afholdes årligt cirka 1000 møder og 15.000
borgere er i kontakt med Sund By. Foreninger kan
låne lokaler og gode idéer kan drøftes og udvikles
med andre frivillige eller en af de ansatte i Sund
By. For mere info: www.horsenssundby.dk
Åbningstider i Sund By Butikken
Mandag - onsdag 9.00 - 15.30
Torsdag 9.00 - 17.00
Fredag 9.00 - 13.30

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29
www.horsenskommune.dk
www.sundbyhorsens.dk

